
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ تنرتنا ةطحم هيدل نم مكح ام



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

لا:370 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

17 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

اال نوديري نيذلا ىلع عّزوي وهو تنرتنا ةطحم هيدل لجر كانه
ةيحاب إ عقاوم حتفي نم كانه ألهن ؟؟؟؟ زوجي اذه لهف كارتش
هتفيحص يف نوربتعي ؤهالء لهف ..... تانبلا عم فراعت تاش لمعيو

؟؟؟؟

دمتعت تناك ناو ... اديج مهفرعي نيذلل عّزوي نأ ىلع دمتعت مأ
.. مهفرعي نم ىلع

يبر محر نم إال بابشلا لك لب ةيرثكأ نأب هيلع فراعتملا نإف
نأ مكترضح نم وجرأف تانبلا ىلع فراعتلل وأ مّلكتلل هنومدختسي

. نيعمجأ نيملسملا نعو انع اريخ هللا مكازجو انوتفت

ةداهشلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لص،أل األ ثيح نم حابم وه تنرتن يفاإل تاكارتش ال ناسن اإل عيب
اال ةيحان نم اهلخدي اإلمث نكلو اهتاذ يف ةحابم تنرتن اإل ةعفنم ن
، عايذملا و زافلتلا نأش كلذ يف اهنأش ةيصعملا يف اهل مادختس
نم هنظ ىلع بلغي مل ام لجرلا ىلع كلذ زاوج لص األ نإف هيلعو
؛ مرحي اميف همادختسا ديري يرتشملا اذه نأ ةنيعم نئارق خالل

ناودعلا اإلمثو ىلع نواعتلا باب يف لخدي ألهن عيبلا اهدنع مرحيف
نم اريثك ؛ألن ةقيقحلا يف هطبض بعصي األرم اذه ناك نإو ،
رومأك حابم وه اميف هنومدختسي نينيدتملا ريغ نم ىتح سانلا
لوقلا حصي مل كلذك األرم ناك املو ؛ اهريغو ةراجتلا و لمعلا

كلذ يف اإلمث نوكي اإلطالق،لب ىلع ةعفنملا هذه عيب ةمرحب
جماربب عئابلا ناكمإب ناك نإو ، عئابلا ىلإ ال مدختسملا ىلإ عجار



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

...وهللا كلذب مايقلا هيلع بجيف ةئيسملا عقاوملا بجح ةنيعم
. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

سلجي نأ لا تقلا هتعاطتسا هيف باشل زوجي له
؟ اإلعاليم داهجلل بوساحلا فلخ

لا:1066 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

يبلق نكلو اإلعالةيم؛ نيدهاجملا تاسسؤم ىدحإ عم لمعأ انأ
يدل هللا ءاش نإ ديجهو هلل دمحلا يتحص ؛ألن انئمطم سيل
نولوقي انناوخإ كانه نكلو نيدترملا و رافكلا دض لا تقلا ةعاطتسا

يف كانه نيدهاجملا عإالم ةلق ببسب كل لضفأ اإلعاليم لمعلا
. ناسارخ

يف لتاقأ ؟مأ بوساحلا فلخ سلجأ نأ يل زوجي له يلا ؤس
؟ تاهبجلا

؟ لضفأ امهيأف هللا ليبس يف داهج كالامه باوجلا ناك ونإ

؟ نيدهاجملا عم تاهبجلا يف داهجلا -1

اإلعاليم؟ داهجلا -2

دمحم يبأ خيشلا نيدهاجملا خيش نم باوجلا ديرأ ءاجرلا
. نيدترملا نم مهعم نم و رافكلا ديك نم هللا كظفح يسدقملا

ضر نمأ دايز وبأ يلقال.. إال ةيبرعلا ةغل مهفأ !ال ينوحماس
.( ناتسناغفأ ) ناسارخ

دايز وبأ : لئاسلا

***



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

واأل لضف األ يرحت ىلع كصرح ىلع اريخ هللا كازج لضافلا اناخأ
ُّبِحُي َهَّللا :(َّنِإ ىلا عت هلوق أرقاف كلذك تمد امو هللا؛ ىلإ بح

.( ٌصوُصْرَم ٌناَيْنُب ْمُهَّنَأَك اًّفَص ِهِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا

جهنمو ةعامجو ةرامإ هطبضت يذلا يعامجلا داهجلا و لا فتقلا
ىلإ اهبحأو اهلمكأو األمعلا لضفأ وه اذه ؛ ةيقن ةيار تحتو حضاو

وال لمكي ال داهجلا نم عونلا اذهو اإلسالم؛ مانس ةورذ وهو ومالان
ا مظعأ نم لا تقلا ناك نإو ، هدحو لا بتقلا هفادهأ ىتأتت وال حجني

داهجلا اذه فدرت ىرخأ بناوج نم هيف الدب نكلو ؛ هيف ألمعلا
بذيو هفادهأو هتاياغ حضوي يذلا قطانلا حيصفلا هناسل نوكتو

ب هدوزت يتلا همحرو ، نيلطبملا تاهبشو نيفرحملا فيرحت هنع
لا واألوم لا جرلا ب هدوزي يذلا هرهن ،وأ مقعت وال نيدهاجملا و ةاعدلا
إ هرامث يتؤيو لمكي وال داهجلا هجاتحي امم كلذ ريغو ؛ بضني وال

مهفصو نم هب موقي يذلا داهجلا و لا تقلا هللا بحي كلذلو الهب؛
هضعب لمكيو اضعب هضعب دشي ( صوصرم ناينب مهنأك افص ) مهنأب

نل لا تقلل رشابملا لا،ألن تقلل رشابملا رجأ ءدرلل هيف نوكيو ، اضعب
.. اءدر هعم وه يذلا هيخأ ريغب هيف حجني نلو تقهلا يف رمتسي

يذلا اإلعاليم كلمع ناك اذإ هب؛هنأ كحصن عيطتسأ امف هيلعو
هكرتت نأ كل لحي فال نيدهاجملا نم وأ كريمأ نم فيلكتب هب موقت

، مهعم قيسنتلا نودو مهنذإ ريغب هيف كوعضو يذلا رغثلا لمهتو
بوساحلا فلخ دوعقلا تلمو لا تقلل تقاتشا كسفن نأب مهملعت نأب

اونذأ نإف ؛ كماقم موقيو كناكم دسيل كريغ اورفوي ول اذبحو ،
انمتؤم تنك نإ كل لحي إوالفال هيلع لكوتو بهللا نعتساف اولعفو

،و اهعيضتو اهيف طرفت نأ كريغ اهب موقي نم دجوي ال ةنامأ ىلع
ىلع تم ولو ءادهشلا لزانم كغلب اقدص كنم ملع نإو الك وتي هللا

.. ىضريو بحي امل انايإو هللا كقفو .. كشارف

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ ملعتلا ةياغل ةيحللا قلح زوجي له

لا:602 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

؟ رافكلا دنع ملعتلا ةياغل ةيحللا قلح زوجي له وه: يلا ؤس

يراصن األ دهاجم وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

مهمولع ضعب ملعتل رافكلا بالد ىلإ باهذلا دصقت تنك نإ
نأ كلذو ، ادبأ ضرغلا اذهل كتيحل قلح كل زوجي فال ةيويندلا

- اهلا وحأ ىصقأ يف رافكلا بالد يف ةساردلا و بجاو ةيحللا ءافعإ
وال بجاولا ضراعي ال حابملا ،و حابم - تاروظحملا نم تملس نإ
ركنم عفدل إال زوجي ال ةيحللا قلح ركنمل كباكتراو ، هيلع مدقتي
ىلع مكحلا يقبف انه دوجوم ريغ وهو اهقلح نم ربكأ ررضو

..وهللاأملع. ميرحتلا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

نذإب ملعلا بلطل داهجلا ةحاس ةرداغم يل زوجي له
؟ نيدهاجملا نم

لا:363 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: لضافلا انخيش اي هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نأ تيأرو ةعيرشلا ملع سردي نميلا يف دوجوم يلا موص باش انأ
يف فاخي وال هملعب لمعي عملا ىلإ ةجاح يف لا موصلا يف يناوخإ
رثكأ الن ةظحل مهقرافي وال نيدهاجملا عم نوكيو المئ ةمول هتملك
مهضعب لب نيدهاجملا فوفص يف نيدوجوم ريغ اندنع ءاملعلا

نم جرخ مهضعبو , هسفن ىلع فاخ مهضعبو , مهداهج يف ككش
. ىرخأ ناطوأ ىلإ الائج نكسو نطولا

تبهذ كلذل ليلقلا إال نيدهاجملا فوفص يف اآلنعملا دجوي وال
يدئاقو يتذتاسأ عم اهتلمع تاراشتسا دعب جراخلا ىلإ تجرخو

هللا جرخي فوسو ةمايقلا موي ىلإ يهتني ال لمعلا اذه نأ اولا قو
, نيدلا اذهل ددجم ناكمو نامز لكل و هنورهظي نيدلا اذهل جراال

ءاملع هجو يف هنيد نع عفادي نمم نكو هللا ىلع لكوتو جرخاف
هللا ءاش ام ملعتأ هللاآلن لضفبو تجرخو بكلاالم تعنتقاو ءوسلا

يخيش اي رزو يلع له هللا.. ءاش نإ يفص ىلإ عجراو ملعتأ نأ
هللا؟؟ ءاش نإ ممه نم يبلق يف ام ملعي وهللا ةينلا هذه يف

c/raxmaan: لئاسلا

***

: باوجلا

هللا كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

... ةيلا علا كتمه ىلع اريخ كازجو

ودعلا داهج وه مكد بال يف مكدنع تابرقلا مظعأ نم نأ كش ال
، نيدترملا مهناوعأو نييبيلصلا نم ايندلا و نيدلا دسفي يذلا لئاصلا

نامي اإل دعب بجوأ ءيش ال ايندلا و نيدلا دسفي يذلا لئاصلا ودعلا ف
ضراعت انضرتفا اولف هللا، همحر اإلسالم خيش قلا امك هعفد نم

هنأ عم داهجلا ةضيرف تمدق ملعلا بلط ةضيرف عم داهجلا ةضيرف
. نيرم األ نيب عمجلا نكمي ذإ ةقيقحلا يف ضراعت ال

يذلا وهو كدئاق تنذأتسا كلا ؤس يف تركذ امك كنأ امب نكلو
،ألن كلذ يف كيلع جرح فال ملعلا بلطل جورخلا ب كيلع راشأ

ىردأ مهو كانه داهجلا رمأ ءايلوأ مه بلاالد كلت يف نيدهاجملا
امك - مهدنع نم تاقاط نولغتسي فيكو مهتجاحو مهتحلصمب
ندم ضعب ىلإ هباحصأ نم نينثا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لسرأ
نيرخآ لسرأو ، ةحلس األ ضعب ةعانص اوملعتيل ةيبرعلا ةريزجلا

رجأ كل بتكي هللا ءاش نإو ، كلذ ريغو ةنيعم نادلب ىلإ ةاعد
يف مه ةرغث دستل نيدهاجملا نم بلطب تجرخ ألكن دهاجملا

صرحاو امود داهجلا ةين باحصتسا ىلع صرحاف اهل ةسام ةجاح
يف تنأو نيدهاجملا كناوخإ عفن تعطتسا نإو ، ملعلا بلط ىلع

. كلذب كيلعف مهنع هبشلا ضعب درب ولو كناكم

نكمي نأو لا موصلا يف نيدهاجملا انناوخإ رصني هللانأ لأسن
... لجآ ريغ ال جاع مهل

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ اسلمأ هلعجت رعشلا ىلع ةدام عضو مكح ام

لا:964 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع الم سلا

و ديعاجتلا ليزت رعشلا يف ةدام عضو مكح نع لأسأ نأ ديرأ
و اموي رشع ةسمخ نيب ام ةليوط ةدمل سيل نكل و اسلمأ هلعجت

؟ رعشلا تيبثت ميرك عضو نكمي له رهش؟و

يلع دمحم : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يف لص نأاأل ذإ رعشلا ىلع داوملا هذه لثم عضو يف جرح ال
هابتن اال كيلع نكلو ، ليلدب إال مرحت وال ةحاب اإل األروم هذه لثم

: اياضق ثالث ىلإ

مرحم ءيش اهعينصت يف لخد اهمدختستس يتلا داوملا نوكت -أال
. ريزنخلا نهدك

عنمي ثيحب رعشلا ىلع ةلزاع ةقبط عنصي اهعضو نوكي -أال
اهيقبتس كنأ ةصاخ ءوضولا حصي ال كلذب هنأ ذإ هيلإ ءاملا لوصو

. ةيضقلا هذه ىلإ هابتن اال كيلعف رهش ةدم

. رافكلا ب هبشت عون كلذ يف نوكي -أال

. ملعأ وهللا



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

يرجهلا ماعلا لولحب لا فتح اإل مكح ؟ام

لا:1060 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يرجهلا ماعلا لولحب تايقربلا لا سرإو ةئنهتلا و لا فتح اإل مكح ام
؟ ديدجلا

. اريخ هللا مكازجو

ridben82: لئاسلا

***

: باوجلا

هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
: دعب واالهو نمو

ال فحلا ةماقإو األمعلا ليطعتب ةيرجهلا ةنسلا سأرب لا فتح اال نإف
يهنملا ةثدحملا عدبلا نم هلك تايقربلا لا سرإو تاناجرهملا توأ

ناك ولو نورقلا ريخ نامز يف ةدوجوم نكت مل يتلا و اننيد يف اهنع
لفتحاف ةعدبلا هذه نس نم رهشأ لعلو ؛ هيلإ انوقبسل اريخ كلذ

ركذ دقف رصم يف ةيديبعلا لودلا ماكح مه ةيرجهلا ةنسلا سأرب
اهنوذختي نوديبعلا ناك يتلا األماي نمض هططخ يف يزيرقملا
نييمطافلا ءافلخلل ناكو ( ةنسلا سأر مسوم ): مساومو ادايعأ

ءادتباو ةنسلا يلا يل لوأ ماع،ألاهن لك يف مرحملا لوأ ةليلب ءانتعا
.أ.ـه اهتاقوأ

اهلباقم يف طرفو إال ةعدب نيملسملا يف تشف ام هنأ كش وال



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

يبنلا قلا دقف عادتب اال يف رشلا و عابت اإل يف ريخلا نأو ، ةنسب
ةثدحم لك نإف روم األ تاثدحمو مكايإ ) ملسو هيلع هللا ىلص

. دواد وبأ هاور ضالةل) ةعدب لكو ةعدب

انرمأ يف ثدحأ نم ): حيحصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص قولا
در). وهف هنم سيل ام اذه

اضيأ هيف ؛ ةعدب هنوك ىلإ ةفاضإ ةيرجهلا ةنسلا سأرب لا فتح واال
ال يملا ةنسلا سأرب االمهت فتحاو مهتاداع يف ىراصنلا و دوهيلا ب هبشت
و باتكلا صنب مهب هبشتلا و مهئاوهأ عابتإ نع يهنلا درو دقو ، ةيد
اَلَو اَهْعِبَّتاَف ِرْمَأْلا َنِم ٍةَعيِرَش ىَلَع َكاَنْلَعَج َّمُث ): ىلا عت قفلا ةنسلا
ةيميت نبا اإلسالم خيش كالم عجاريو ( َنوُمَلْعَي اَل َنيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّتَت
ةفلا خم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا ) ميقلا هباتك يف اآلةي هذه لوح

.( ميحجلا باحصأ

انم سيل ) اضيأ هيفو ( مهنم وهف موقب هبشت نم ) ثيدحلا يفو
هللا ىلص يبنلا ألن ديدش ديعو اذه نأ كش )وال انريغب هبشت نم
ىلص أربي ال ؛لب هوحن وأ اهوركم بكترا نمم أربي ال ملسو هيلع
نمم ديعولا هجو ىلع هتءارب يتأت ،وأ رفاك نم إال ملسو هيلع هللا
ةعباتم ناك نإ هبشتلا ف هيلعو ، بونذلا رئابك نم امرحم بكترا
مرحم وهف مارحلا يف مهب اهبشت ناك نإو رفك، وهف رفكلا يف رافكلل
خيش هنيب امك اضيأ مرحم وهف ةلطابلا رافكلا تاداعب اهبشت ناك نإو

مهتعباتمو مهتكراشم كلذ نمو روكذملا هباتك يف اإلسالمباألةلد
.. مهدايعأ يف مهديلقتو

يف اهوركذ يتلا دوهيلا دايعأ نم ةنسلا سأر ديع نإف ملعللو
نم رهشلا سأر يأ ( هانَشَه شور ) اهنومسيو ةفرحملا مهتاروت

نولفتحيف مهنودلقيو مهنوعباتي كلذك ىراصنلا ،و ةيربعلا مهتنس
كلذ ىلع نيملسملا هجلا مهعبات ،مث الةيد يملا ةنسلا سأر ةليلب
ريثك مهكراشو لب ةيرجهلا ةنسلا سأر ىلإ لا فتح اال اذه اولقنف
هلك كلذ نأ كش ،وال اضيأ الةيد يملا ةنسلا سأرب لا فتح باال مهنم

اال ةكراشم كرت لقاعلا ملسملا ىلع بجي يتلا تاركنملا و عدبلا نم
، سانلا ىلع ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا ب اهراكنإو اهب،لب لا فتح
لكو ىحض واأل رطفلا امه طقف ناديع نيملسملل نأب لا هجلا ميلعتو
مأ ينيد عباط اذ ناك ءاوس هب لا فتح اال زوجي ال ةعدبف امهاوس ام
ىلص هللا لوسر مدق ) هنع هللا يضر سنأ ثيدحل هريغ وأ ينطو
ىلص مهلأسف ، امهيف نابعلي ناموي امهلو ، ةنيدملا ملسو هيلع هللا
يف امهيف بعلن انك ؟قاولا: نامويلا ناذه :ام ملسو هيلع هللا

؛ امهنم ًاريخ هللا امكلدبأ :دق ملسو هيلع هللا ىلص .قفلا ةيلهاجلا
.( رطفلا مويو ، ىحض األ موي



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

تاناجرهمو االت فتحا ىلإ نوجاتحي ال نيملسملا نإف اماتخو
هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةرجهب مهركذتل رافكلا ب اهب نوهبشتي
ةرجهلا يناعم نع ادبأ ةلفغلا مدع مهيلع بجاولا لب ؛ ملسو

اإلسالم، ةلود ةماق إل ةيلصفمو ةيسيئر ةوطخ تناك يتلا ةميظعلا
لهأو ديحوتلا لهأ نيبو لطابلا و قحلا نيب اناقرف والزتلا تناكو
امهشيعي ، نامي اإل ىرع قثوأ نم ءاربلا ،فولاالءو ديدنتلا و كرشلا

وا هلهأو كرشلا ةرجهب ةرمع مايأ نم موي لك يف امهققحيو ملسملا
ديحوتلا ةملك كلذب مهرّكذت ، هلهأو هترصنو ديحوتلا ىلإ زايحن ال
مهناذأو مهدوعقو مهمايق يف راهن ليل اهنورركيو اهنوددري يتلا

هذه هيوحت ام قيقحت ىلإ امود نوعسيو ، اهلك مهتايحو المهت صو
كلذو ؛ اهيف تابث واإل يفنلا يمسق يف ؛ ديرفتو ديرجت نم ةملكلا

نم لك نع ةيهل اإل ديرجتو ، كرشلا عاونأ ةفاك نم ةدابعلا ديرجتب
ريغو نينمؤملا ريغ هيف لخدي نأ نم ولاالء ديرجتو هللا، ىوس

هللا لأسن . عيرشتلا و مكحلا و ةدابعلا ب هدحو هللا ديرفتو ، مهنيد
ال.. يمج ادر مهنيد ىلإ نيملسملا دري نأ ىلا عت

. نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ينمهتا نمم ةيدف ليصحتل ىوعد عفر مكح ام
؟ يلع ىرتفاو

لا:900 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

و صاخش األ دحأ نم ةقرسلا ب ةمهت هل تهجو ءاقدص أدحاأل يدل
و هيلإ بسن امم ءيرب هنأ نيبت كلذ دعب و هعم ثحبلا و هفيقوت مت

صخشلا كلذ دض لطابلا ب ءاعدا و رابتعا در ىوكشب مدقت كلذ دعب
حبصأ اهدنعف . تباث ليلد وأ ةيعرش ةجح نود ةقرسلا ب همهتا يذلا
هحماسي نأ يقيدص نم ىّجرتف ماهت اال صفق يف صخشلا كلذ
هحماسيل مةيلا ةيدف يقيدص هنم بلطف . ةيضقلا يف طروت امدعب

هيلع مارح مأ هيلع حالل هذخأ يذلا لا ملا لهف لطابلا هئاعدا ىلع
. ةيعرشلا ةيحانلا نم

sialaissam : لئاسلا

***

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

ىلع ءانب همهتا كقيدص مهتا نم ناك نإ اإلساليم ءاضقلا يف
، هدنع قح يأ كبحاصل سيلف اهأطخ نيبت مث هدنع نئارقو نونظ
ردقي نأ اهتقو ملسملا يضاقللف اناتهبو هيلع ابذك همهتا ناك نإ امأ
امك - مةيلا نوكت دق ةبوقعلا هذهو ةيريزعت ةبوقع قحتسي ناك نإ

ىوعدلا كلتب مولظملا قحل اذإ - ءاملعلا ضعب كلذ زاوج ىلإ بهذ
. هدحو ةبوقعلا هذه ردقي نم وه كبحاص سيلو ، مةيلا ارارضأ

ذخأي إالهنأ هميرغ ةمذ يف قح كبحاصل نأ انضرتفا ول ىتح نكلو
لمع نع هلزانت لباقم يف هلصحيو ةروكذملا ةروصلا هذه يف لا ملا
ىلإ مكاحتلا وهو هيف عقيو هبكتري أال هيلع بجاولا ناكو هل لحي ال
وأ رطضم وال هركم ريغ وهو ةيرفكلا ةيعضولا نيناوقلا و توغاطلا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ال كبرو "فال لوقي ؛وهللا يقيقح ررض عفدل ةسام ةجاح جاتحم
مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي

." اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح

مدعو هتيضق نع لزانتلا وه كبحاص ىلع بجاولا نإف هيلعو
يف لا ملا ذخأ هل لحي ،وال ةيرفكلا ةيعضولا نيناوقلا ىلإ مكاحتلا

..وهللاأملع. لزانتلا اذه لباقم

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

رافكلا دنع فئاظولا التو ماعملا ضعب لوح ةلئسأ
؟ نيدهاجملا يف نعطي نم مكح نعو

لا:919 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

مكرصن هتاكربو ىلا عت هتمحرو مكيلع الم سلا هللا. يف انبابحأ
ة: لئسأ ةدع انيدل . انايإو مكادهو مكناعأو

نيسب لاال ىراصنلا عم لماعتي لجر دنع لمعي نأ دهاجملل له -1
باونلا و سلا جملا ءاضعأ نم هراصنأو تيغاوطلل وأ مهبيلصل

. مهريغو

بيردتلل هبلط يف يعسلا و دهاجملل قزرلا بلط يف ففكتلا -2
هنأو ةصاخ هل لضفأ امهيأ اهريغو بساحلا ك تاراهملا ملعتو

ب فقس تحت هنكسيو هدوأ هب ميقي ام ضعب ىلع لصحي
هب عجريو بهذي ام ىتح وأ ايطايتحا ماالً كلمي ال هنكل . فافكلا

يصاعم لكاألمعلا يف ةنتفلا هسفن ىلع فاخي وهو داهجلا رادل
تاقسافلا و تاجربتملا ءاسنلل ةطلا خمو ركنم يف ةكراشم اهضعبو

ثمال. ةطايخلا لماعمك

ماود نودب ةدمس األ عنصت ةكرش نم ىطعملا بتارلا مكح -3
فقوتم ماودلا نأو ةصاخ ضرملا ةجحب هدلب نم رجاهملا دهاجملل

ادج. ةريبك ةكرش يهو ءابرهكلا عاطقنإ ببسب

كراتلا مهنيدو مهضارعأب نيدهاجملا يف نعطي يذلا لتق مكح -4
اذإ هتجوز ةداهشب هلوب نم رهطتي الءوال خلا يف هلل ركاذلا الة صلل

. هتجوزو هتجوز وخأ وه دحاو لجر إال كلذ ىلع دهشي مل

)باأل ةدعاقلا ) نيدهاجملا عم هنوك هنبإ نم ئربتملا األب مكح -5
جرخي ملو هدرف ةرم نم رثكأ لواح دقو هتيضرتل بهذي له صخ



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

. ًاريخ هللا مكازجو . هئاقلل

رجاهملا يقارعلأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اعرش حابي اميف روكذملا لجرلا دنع دهاجملا لمع ناك نإ -1
دهاجملل والذإالل ركنملا ىلع ةناعإ هيف سيلو مرحي ام هيف سيلو
ىراصنلا عم لجرلا كلذ لماعت امأو ، لمعلا كلذ يف هيلع جرح فال
حضوت مل كنأ ثيح - مرحي ام هيف ناك نإف تيغاوطلا راصنأ وأ

. ىرخأ رزو ةرزاو والرزت هيلع همثإف - لماعتلا ةعيبط

يف امع ففعتلل بولطم قزرلا بسكف بولطم نيرم 2-كالاأل
ضراعت وال بولطم تاراهملا باستكاب داهجلل دادع واإل سانلا يديأ

سفن يف هسفن دادعإو هقزر بسكل ىعسي نأ هيلعف نيرم األ نيب
هيلع نيعت نمم ناكو ضراعت لوصح دجال انضرتفا ولو ، تقولا
كش فال هيلإ نيدهاجملا ةجاح تنيعت وأ هدلب ودعلا روضحل داهجلا

األروم. رئاس نم ىلوأ هللا ليبس يف داهجلا و سفنلا دادعإ نأ

دوجوملا لالتخالط لمعلا ةئيب يف هسفن ىلع ةنتفلا هنمأ مدع امأ
هسفن ىلع يشخ ىتم هنأ هريغو دهاجملل ماع مكحلا اذهف اهيف
لمعلا كلذ لثم كرتي نأ هيلع بجاولا ف هنيد ىلع نمأي ملو ةنتفلا
ىلوأ نيدلا سفالةم هنيدو هسفن ىلع هيف نمأي لمع نع ثحبي نأو

هنم. اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو ، ةحلصم لك نم

دصقت تنك نإف لك ىلعو ، حضاو ريغ كلا ؤسف بتارلل ةبسنلا 3-ب
ىلع بتارلا عزوت نم يه اهنكلو اهباوب أل ةقلغم ةكرشلا نأ
رئاسب ةوسأ كبتار ذخأت نأ كيلع جرحلا نيأف مهلك نيفظوملا

ال نمم تنأو ةنيعم ةئفل إال بتارلا يطعت ال تناك نإ ،امأ نيفظوملا
ىلع لا يتحا اهيف ةقيرطب كبتار ذخأت تنك وأ فصولا كيلع قبطني
ذخأ كل لحي وال لطابلا ب سانلا لا ومأ لكأ نم دعي اذهف ةكرشلا

. اهتقو بتارلا

ءادعأ يلا ويو مهيذؤيو نيدهاجملا يف نعطي لجرلا ناك نإ -4
ومباال نعاإلسالم دترا دق لجرلا اذهف نيدهاجملا ىلع مهنيعيو هللا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

االة وملا هذه لثم توبث طرشب هلتق اهتقو نيدهاجمللو هذه هتا
تناك نإ ،امأ نونظلا ىلع ءانب هلتق زوجي وال يعرش هجوب هيلع
هيلع تبث ىتم اذه لثمب رفكي ناك نإو وهف الة صلا هكرتل طقف هتدر
ذيفنتل فاعضتس اال يف سانلا داحآ ىعسي أال باوصلا نكلو كلذ
مكحيل اإلسالةيم ةلودلل نيكمتلا دجوي مل ام هلتقب هيلع ةدرلا دح

ب طونم سانلا داحآ ىلع دودحلا ذيفنت ألن اهتقو يضاقلا هيلع
ضعبلا لهاستي وأ مهضعب لتق ىلإ سانلا عراستي ال ىتح يضاقلا
هرهطت مدع امأو الة. صلل اكرات ناك لوتقملا نأ يعدي مث ءامدلا يف

فاغال ناك الءنإ خلا يف هلل هركذ اذكو ، رفكب سيلو مارحف هلوب نم
بابس األ هذه لثمب مدلا حابي فال تارفكملا نم كلذ سيلف ال هاج وأ

. اهدحو

األ ةءارب ببس نأ ماد امو قلا خلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط 5-ال
همايقو هللا قح هنبا وهألءاد امنإو يعرش هجو اهل سيل هنبا نم ب

؛فال داهجلا وهو نامزلا اذه يف تابجاولا مظعأ نم وه بجاوب
ول ،لب داهجلا نع هدلا و ضري مل نإ هدلا و ءاضرإ االنب ىلع بجي
لا -كاالقتع هيلع ررض هدلا و ءاضرتس ال هئيجم يف نأ االنب دقتعا

فورعملا هلب هتبحص ءاقب ،عم هدلا و ةرايزل يتأي أال ىلو ثمال-فاأل
..وهللاأ بيغلا رهظب ةيادهلا هلب ءاعدلا يبسالو كلذ ىلإ عاطتسا ام

ملع.

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ هيذؤيو ناسن اإل سبلي نجلا نأ ىلع ليلدلا ام

لا:464 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. نيملسملا اإلسالمو زعأ هللام .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هللا مكظفح ؟ هيذؤيو ناسن اإل سبلي نجلا نأ ىلع ليلد كانه له
وتوالمك.

ماغرض : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لئس امدنع ةيميت نبا اإلسالم خيش باوج كل لقنأ لئاسلا يخأ
قفلا: لا ؤسلا اذه لثم

قافتاو هلوسر ةنسو هللا باتكب تباث نجلا دوجو ، هلل دمحلا "
تباث ناسن اإل ندب يف ينجلا لوخد كلذكو . اهتمئأو األةم فلس
نولكأي نيذلا }: ىلا هللاعت قلا ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةمئأ قافتاب

{ سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي امك إال نوموقي ال ابرلا
يرجي ناطيشلا {نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حيحصلا يفو
لبنح نب دمحأ هللانباإلمام دبع }.قولا مدلا ىرجم مدآ نبا نم
ندب يف لخدي ال ينجلا نإ : نولوقي اماوقأ نإ : أليب تلق
يذلا اذهو . هناسل ىلع ملكتي اذه نوبذكي ينب قفلا:اي عورصملا
هانعم فرعي ال ناسلب ملكتيف لجرلا عرصي هنإف روهشم رمأ قهلا

هب ألرث لمج هب برض ول اميظع ابرض هندب ىلع برضيو
يذلا والبكلاالم برضلا ب سحي ال اذه عم عورصملا .و اميظع ارثأ
سلجي يذلا طاسبلا رجيو عورصملا ريغو عورصملا رجي دقو هلوقي



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

نما كلذ ريغ يرجيو ناكم ىلإ ناكم نم لقنيو آالت لوحيو هيلع
اإل ناسل ىلع قطانلا نأب ايرورض املع هتدافأ اهدهاش نم ألروم
يف سيلو . ناسن اإل ريغ رخآ سنج ماسج األ هذهل كرحملا و يسن
نمو هريغو عورصملا ندب يف ينجلا لوخد ركني نم نيملسملا ةمئأ
سيلو عرشلا ىلع بذك دقف كلذ بذكي عرشلا نأ ىعداو كلذ ركنأ

."أ.هـ. كلذ يفني ام ةيعرشلا يفاألةلد

؛ هنوركنيو كلذ نوفني لقنلا ىلع لقعلا نومدقي نمم اريثك نكلو
يف سانلل نيجلا عملا ضعب ةغلا بم نم هاري امل ضعبلا هركنأ امبرو

ف هيتأي نم لك لب بيبط ىلإ اضيرم دري داكي ال مهضعبف بابلا اذه
ىلإ األرم دري داكي وال انويعم وأ اروحسم وأ اسوبلم نوكي نأ الدب
اذه ةظهابلا روج األ بلط يف بيغلا مهضعبو !! ادبأ يوضع ضرم
اريثك لعج امم اهريغو المس وطلا ةذوعشلا كلذ ىلع لخدي نم ريغ
راكنإ باوصلا ال،و يصفتو ةلمج بابلا اذه نوركني نيرصاعملا نم

األرم راكنإ ؛ال بابلا اذه يف سانلا ضعب اهفرتقي يتلا تاركنملا
..و انباوج صخلم وه اإلسالم خيش هركذ امو .. لعف ةدرك هتمرب

. ملعأ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

اذام هتينارصن ىلع الزيلا اهجوزو تملسأ ةأرما
؟ لعفت

لا:876 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا.. مكظفح عقوملا يف ةوخ واإل لضافلا انخيش مكيلع الم سلا
: ةباج اإل اولجعت نأ وجرأ

يه و ةنس ذنم ١٤٢٩ ناضمر تملسأ ناقلبلا بالد يف اندنع تخأ
هقرافت له ? لعفت اذام تخ األ لأست , ينارصن لجر نم ةجوزتم

?يه عنصت فيك وأ ةدم هل طرتشت اإلسالمو يلإ هوعدت وأ ةرشابم
. ةعيرس ةباج اإل متعطتسا لا..نإ نماألوم ائيش كلمت ال

Ebuibrahiim : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هترشاعم اهيلع مرحي هنإف رفاك جوز تحت يهو تملسأ نمف
ةقرفلا ب قلعتي اميف اوفلتخاو ... ءاملعلا قافتاب اهسفن نم هنيكمتو

يف ميقلا نبا علاالةم اهركذ لا وقأ ةعست ىلع نوكت ىتم امهنيب
وقالن: اهرهشأ " ةمذلا لهأ ماكحأ " هباتك

لبق ةأرملا سإالم ناك اذإ هنا ىلإ ملعلا لهأ روهمج هيلإ بهذ -ام
دعب سإالاهم ناك اذإو لا، حلا يف ةقرفلا تعقو اهب اهجوز لوخد
نإ لمحلا عضوب ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا تفقوت اهب، اهجوز لوخد
-نإ ءاهقفلا خالف ىلع - راهطأ وأ ضيح ثبالث الًوأ ماح تناك
ىلع ايقب اهئاضقنا لبق جوزلا ملسا نإف ، لماح ريغ ئاحالً تناك
امهنيب ةقرفلا تعقو ةدعلا تضقنا ىتح ملسي مل ناو ، امهحاكن



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ةيكلا وملا ةلبانحلا و ةيعفاشلا بهذم وه اذهو

نماأل هادع ام لطبأو هرصنو هحجرو ميقلا نبا هيلإ بهذ -ام
ا نيب رايخلا اهل نإ هريغو ةيميت نبا اإلسالم خيش ىلإ هبسنو لا وق
، هريغب جاوزلا نيبو ، ةدملا طتلا ولو اهجوز ملسي ىتح راظتن ال

دمحأ هاور ام ىلإو باطخلا نب رمع هب ىضق ام اذه نأ ىلإ دنتساو
،نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ننسلا باحصأو دنسملا يف

صاعلا يبأ اهجوز ىلع بنيز هتنبا :در ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
األلو اهحاكنب " ظفل يفو ًائيش. ثدحي مل األلو حاكنلا ،ب عيبرلا نب
ميقلا نبا "قلا ًاقادص وال ةداهش " ظفل يفو " ًاقادص ثدحي مل

األلو، حاكنلا سفن ىلع امهاقبأ هنأ يف حيرص هلك اذهف هللا: همحر
. كلذ ريغ ثيدحلا لمتحي ال

اهجوز نكمت هللا-أال اهتبث - ةملسملا تخ األ ىلع بجاولا ف هيلعو
اهبف ملسأ نإف اإلسالم ىلإ هوعدت نأ اهلو اهترشاعم نم ينارصنلا
نإو ، دقعلا ديدجت ىلإ نوجاتحي وال امهحاكن ىلع نوقبيو تمعنو
هنكمت أال طرشب ملسي نأ ىلإ هعم ءاقبلا نيب رايخلا اهلف ملسي مل
ةلوهسلا نم اذه نأ نظأ -وال اهنيد ىلع عماألنم ةتبلا اهسفن نم

نأ دعب هريغ نم جاوزلا و هتقرافم نيبو - اهفاعضتسا لظ يف ناكمب
دق تناك نإف - اهيف اهسمي ال راهطأ -وأ ضيح ثالث اهتدع يضقت

ةرشابم ملسم نم جاوزلا اهلو اهتدع تضقنا دقف اقباس اهيلع تضم
عم ةصاخ اهل ىلوأ رايخلا اذهو ، ىرغص ةنونيب هنم ةنئاب نوكتو ،

... اهنيد ىلع األنم مدعو اهترشاعم نم هعنم ىلع اهتردق مدع ةنظم
اهرمأ نم اهل لعجيو اجرفو اجرخم اهل لعجي نأ ىلا هللاعت لأسن

. ملعأ .وهللا ارسي

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ةأرملا هعم بكرت نأ ةرج األ ةرايس قئاسل زوجي له
؟ اهدحول

لا:465 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ناكم نم اهدحول ةأرملا ليصوت يل زوجي له : لأسي ةرجأ قئاس
ليغشت يعادل انايحأ ةقلغم نوكت ةرايسلا ذفاون نأب املع ناكمل

ةولخ اهنأ نظأ ألين بسكلا و لمعلا كلذ يل زوجي لهف . فيكملا
اهعمو إال بلا غلا ريثكلا يف ةأرما يأ لصوأ ال حايلا انأو , ةمرحم
يساكتلا جاتحت ءاسنلا ألن يلخد ىلع رثؤي عبطلا ب اذهو بغلا. باش
اهدحول ةأرملا ليصوت يل زوجي لهف . اريثك قاوس لأل باهذلا ديرتو

هللا مكازجو حالال؟ كلذ يبسك نوكيو ناكمل ناكم نم دلبلا لخاد
. اريخ

دمحم وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. كقفو لئاسلا يخأ

ةأرملا بوكر نأ هيف انركذو هباشم لا ؤس ىلع ةباج اإل تقبس
، اعرش ةمرحملا ةولخلا نم دعي ةرج األ ةرايس قئاس عم اهدحو
اذإ اهلقيو ةأرملا هذه لصوي نأ ةرايسلا قئاسل زوجي فال هيلعو
امهثلا ث ناطيشلا ناكو إال ةأرماب لجر عمتجا ام ألهن اهدحو تناك
ةأرملا عم ناك اذإ لوزت ةولخلا هذه لثم نكلو ، ثيدحلا يف امك

هللاام يقتت نأ كيلعف رخآ، لجر قئاسلا عم ناك وأ ىرخأ ةأرما
. ملعأ ...وهللا هنم اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو تعطتسا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

ريزوك لمعي نم مكح نع لا ؤس
ةموكح يف ميلعتلا وأ ةحصلا

؟ ةيتوغاط

لا:391 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع الم سلا

وأ ةحصلا ريزو لمعي نم مكح نع راسفتس اإل ديرأ خيشلا ةليضف
, ةيتيوكلا ةيتوغاطلا ةلودلا دنع ةصاخو تيغاوطلا دنع ميلعتلا

مكدرام ..." قساف تيغاوطلا دنع لمعي نم نإ " لوقي نم كانهو
. اريخ هللا مكازج .. كلذ لوقي نم ىلع

salafia: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يتلا نيناوقلا ذيفنت هتفيظو ةيتوغاطلا ةمظن األ يف ريزولا
وهف اهذيفنتو اهقيبطت ىلع رهسلا هللاو نود نم نوعرشملا اهردصي
ثيح لودلا نم ريثك يف امك عرشمو هللالب لزنأ ام ريغب مكاح
ىمسي ام نسو عيرشتلا يف ءارزولا سلجم خالل نم ءارزولا كراشي
كلذب وهف ، هلطعت وأ ناملر بلا بايغ لظ يف ةتقؤملا نيناوقلا ب
لوتم كلذ قوف وه مث بالخالف، األربك رفكلا يف لخدي

ال يذلا بصنملا اذه يف مهعم لمعلا هاضرب مهماظنلو تيغاوطلل
نيعي ال هنأف مولعم وه امكف ؛ مهتناطبو مهءايلوأ إال هيف نولوي
لبق هل الدب مث نم وهو نوضار هنع مهو إال بصنملا اذه يف دحأ



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

م واالازتل يعضولا روتسدلا مارتحا ىلع مسقي نأ هبصنم ىلوتي نأ
ام ريغب مكاحلا هماظنو توغاطلل واإلخالص ةيتوغاطلا ةمظن باأل

؟ كلذ قوف لوت كانه لهف هللا لزنأ

نأ ألدح سيلو ... رفكلا وه ةمظن األ هذهل ريزوك لمعلا مكحف
قرشم نيب ناتشف ؛ ماقملا اذه يف فسوي انديس ةصقب دهشتسي
عجري ةدع تاماقم يف ءاملعلا اهنع باجأ ةهبشلا هذهو ، برغمو

( نيد ةيطارقميدلا ) باتك يف - لا ثملا ليبس ىلع - اهنم ، اهيلإ
... هعجارف يسدقملا دمحم يبأ لا ضفملا خيشلل

ةلمجلا هذهف " قساف تيغاوطلا دنع لمعي نم "نأ لوقلا امأ
وال هلل دمحلا و مومعلا ب رفكن ال نحنف ؛ ليصفت ىلإ ةجاحب ةلمجم
يف بكترا نم ؛لب ةيتوغاطلا ةمظن األ هذه دنع لمع نم لك رفكن
يذلا اذهف اهب مكحلا و مهنيناوقل عيرشتلا وأ مهل يلوتلا ك ارفكم هلمع

إال رفكن ال نحنف ؟ هرفكن ءيش فألي ارفكم بكتري مل نم ،امأ رفكي
انسلو - دمحم وبأ انخيش امئاد لوقي امك - طبضنملا رهاظلا فصولا ب

. ملعأ ...وهللا هتروطخو ريفكتلا راثآ يعنو ثيرتن لب ريفكت ةاوه

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ هيدلا و ديحو داهج مكح ام

لا:568 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ريخ مكيزجي نأ ىلا هللاعت لأسأ كرابملا ربنملا اذه يف انئابحأ
اإلسالمو ةرصن يف اهنولذبت يتلا مكدوهج يف مكل كرابيو ءازجلا
وبأ قحلا ب عداصلا خيشلا انبيبحو انخيشل اوعدأو ..امك نيملسملا

هرصنيو قحلا ىلع هتبثي هللانأ اوعدأو , ريخلا ب يسدقملا دمحم
زوجي له , ةطاسبب وهف يلا ؤس امأ .. ةاغطلا قلح يف ةكوش هلعجيو

و نود ًاعبط هللا- ليبس يف داهجلل جرخي نأ هيدلا و ديحو ناك نمل
هل؟ اونذأ نإ اذامو - هيدلا

ةديبع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىلع ةباج اإل تقبس : نيدلا كب رصنو هللا كقفو لئاسلا يخأ
اعبط راصتخابو . تئش نإ اهيلإ عجراف ةهباشملا ةلئس نماأل ديدعلا
يف اذهاإلنذ لثم طرتشي ال ثيح هيدلا و نذإ نود داهجلا هل زوجي
هيلع نيعتي نيح اصوصخ - انرصع يف عقاو وه امك - عفدلا داهج

ف كل اونذأ نإو ، هيلإ ةراش اإل تقبس ليصفت كلذ يفو ، داهجلا
..وهللا كلذ كل ريست نإ ىلوأ باب نم بجاو كقح يف داهجلا

. قفوملا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

يماشلا

لهأ نم وناكا نإ يبراقأ لصأ له
؟ ةدرلا

لا:372 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نعاإلسال نيدترم اوناك نإ يتلئاعو يترسأ رجه نأأ يل زوجي له
ةباج اإل وجرأ ؟ محرلل اعطاق ربتعا ال ىتح مهترايز دودح وه موام

هللا. مكعفن

بيرغلا ريبزلا وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ

راداإلسالم يف رقي ال دترملا نإف كلذلو رفكلا نم حاال ظلغأ ةدرلا
هرارقإ نكميف يلص األ رفاكلا امأ ، لتقي وأ بوتي نأ امإ لب لا حب

ةكم حتف امدنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،و نامأ وأ ةمذ وأ دهعب
ناك نمم مهرثكأ ناك ةبعكلا راتسأب اوقلعت نإو رفن ةعضب لتقب رمأو

... لوسرلا مهنع فعي ملف دترا مث ملسأ

نكلو كلذب تمكح فيكو مهتدر ببس تحضوأ ول نأ دون انكو
ا ىلإ عوجرلا و ةبوتلا ىلإ مهتوعد وه كيلع بجاولا حلاف لك ىلع

كنيدب ارارف مهرجهب كيلعف مهتدر ىلع ءاقبلا اورصأ نإف إلسالم
كل هأال اودوعي مل ألمهن مهلصو كيلع بجي ،وال مهيلع اراكنإو

ا ىلإ دشرت يتلا تاي اآل امأو ،" صحلا ريغ لمع "هنإ مهتدرو مهرفكب



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ناك نم ىلع ةلومحم يهف مهكرش عم محرلا وأ نيدلا ولل ناسح إل
مث املسم ناك نم ىلع ،ال نيملسملا براحي ملو لص يفاأل اكرشم

تاعيرفتلا مثف نمو راداإلسالم يف رقي ال تملع امك دترملا ،ف دترا
وأ محرلا ةعيطق نم هنارجه نوكي وأ ربي وأ لصوي له لا ؤسلا يف
، ةعيرشلا مكح لظ يف ةدوجوم ريغ اهنأ ضورفملا تاعيرفت هوحن

.. فيسلا إال اهلظ يف هل سيلف ةبوتلا ىبأ نإ دترملا ألن

نيناوقلا رارقإو اننامز يف األرم اذهب ىولبلا مومع ببسبو نكلو
ىري نم ءاملعلا نمف ؛ نيدترملل رفكلا ةمظنأ ةيامحو ةدرلل ةيعضولا

، امهتوعدو فورعملا ب امهتبحاصمو نيدلا كولا دترملا بيرقلا ةلماعم
ةلواحم نم عناملا امف ةمظن األ هذه لظ يف لصاح امهرارقإ ألن

األ هذه تمادام امهتوعدو امهربب ةدرلا نم كلذك ةلا وحلا امهذاقنإ
. ملعأ ..وهللا ةايحلا ديق ىلع مهيقبتو مهتدر رقت ةيتوغاطلا ةمظن

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

مولعلا ملعتيل براحم شيج يف طرخنا نم مكح
؟ ةيركسعلا

لا:874 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

أل ةيركسعلا مولعلا ةفرعمل يناتيروملا يتوغاطلا شيجلا ب تقحتلا
اإل ةلقل داهجلا ضرأ ىلإ لصأ فيك فرعأ مل ين

. ةداهشلا ىلإ ومسأ ينودشرأ .. تسردف تاناكم

ولااليت نميأ وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللا،و دمحلا هللا،و مسب
وااله. ونم هبحص و هلآ

"ْنِإ هنأ ملعا ،و كدارُم كل غلبُي نأ ميظعلا هللا لأسأ : دعب اّمأ
و هناحبس هلدع لا مكل اذه " ًارْيَخ ْمُكِتْؤُي ًارْيَخ ْمُكِبوُلُق يِف ُهَّللا ِمَلْعَي

. هدابع ىلع هنانتما و هلضف

، هيف تّطرخنا يذّلا شيجلا كرتت نأ بيبحلا يخأ هب كحصنأ ام
ةهجاوم يف يبيلصلا شيجلا عم هفلا حت نلعأ دق و اميس ال

اإلساليم. برغملا يف نيدهاجم

نأ هرك نم : باب ، نتفلا باتك يف هحيحص يف ّيراخبلا ىور
هللا يضر سابع هللانب دبع ثيدح ، ملظلا و نتفلا داوس رّثكُي

ثعبلا ) ثعب ةنيدملا لهأ ىلع عطُق قلا: دوس األ يبأ نع ، امهنع
ماشلا لهأ لا تقل شيج جارخإب اومزلأ مهّنأ ىنعملا ،و شيجلا ينعي



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

،( ظفاحلا .قهلا ةّكم ـ ريبزلا هللانب دبع خالةف يف كلذ ناك ،و
ق ،ّمث يهّنلا ّدشأ يناهنف ، هتربخأف ةمركع ُتيقلف ، هيف ُتبتتكاف

نيكرشملا عم اوناك نيملسملا نم اسانأ ّنأ سابع نبا ينربخأ لا:
، مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ىلع نيكرشملا داوس نورّثكُي
: ىلا هللاعت لزنأف ، هلتقيف مهدحأ بيصيف هب ىمرُيف مهّسلا يتأيف
اَّنُك َقاوُلا ْمُتْنُك َميِف َقاوُلا ْمِهِسُفْنَأ يِمِلا َظ َمْلاالُةَكِئ ُمُهاَّفَوَت َنيِذَّلا "َّنِإ

اوُرِجاَهُتَف ًةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأ ْنُكَت ْمَلَأ َقاوُلا ِضْرَأْلا يِف َنيِفَعْضَتْسُم
." ًاريِصَم ْتَءاَسَو ُمَّنَهَج ْمُهاَوْأَم َكِئَلوُأَف اَهيِف

هرايتخاب ةيصعملا لهأ نيب ميقي نم ةئطخت هيف :و ظفاحلا قلا
ةكله نم ملسم ذاقنإ ءاجر ثمالوأ مهيلع راكنإ نم حيحص دصقل ال

و اوملسأ نيذّلل عقو امك ، رذعُي ال مهنع لّوحتلا ىلع رداقلا ،وّنأ
عم نوجرخي اوناك ّمث ةرجهلا نم مهلهأ نم نوكرشملا مهعنم
نويع يف مهترثك ماهي إل لب نيملسملا تقلا دصقل ال نيكرشملا
جرخ نم ّنأ ةمركع ىأرف ، كلذب ةذخاؤملا مهل تلصحف ، نيملسملا

،و كلذ ىون وال لتاقي مل ونإ مثأي نيملسملا نولتاقي شيج يف
امك " مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه ": ثيدحب هسكع يف دّيأتي

ىهتنإ . قاقرلا باتك يف هركذ ىضم

با فيكف ، ةئيطخ ّدعُي يصاعملا لهأ ينارهظ نيب ةماق اإل تناك اذإ
؟؟. اونماء نيذّلا و هلوسر هللاو براحي نم ينارهظ نيب ةماق إل

عم اوجرخ مهّنأب ، مهّمذ و ّلج هللاّزعو مهذخآ نم حلا لّمأت و
اإل زوجي فال هيلع ،و مهداوس ريثكت دّرجم لب مهعم لا تقلل ال رافكلا
ّيأب ةيتوغاطلا ةمظن لأل ةملسملا األةّم باهرإ سأالك يف طارخن

هللا هللاّنأ دمحا ،و بيبحلا يخأ ةليسولا رربت ال ةياغلا ،ف ةعيرذ
ا اهطورش نم و ةبوتلا ب كيلعف األسالك، هذه نمض تنأ و كاّفوت ام

شيجلا اذه نم بحسنت نأ كّقح يف ،واإلقالع بنذلا نع إلقالع
. براحُملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ اهعيب مكحو ةدروتسملا موحللا نم األلك مكح

لا:871 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللاعتلاى... مكايح .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نم يتأت يتلا "و ةدمجملا " ةدروتسملا موحللا نم األلك مكح ام
هركي وأ اهنم األلك زوجي ال ناك نإو , كانه حبذتو ةيبنجأ لود
فورظل اهضفر نكمي وال ةيعاوط انيلإ يتأت موحللا هذه تناكو

كرابو هب. قدصتلا وأ لا ملا نم ةدافتس واال اهعيب زوجي لهف ةصاخ
. مكيف هللا

ميهاربإ ةلم : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يه: ةاكذلا طورش

. ةاكذلل ادصاق ، ازيمم قاعال، حباذلا نوكي وأال:نأ

يف باتكلا لهأ نيدب نيدي ايباتك وأ املسم حباذلا نوكي :نأ ايناث
. بسحف ةدرجم ةبسن باتكلا لهأ ىلإ بستني ادحلم سيلو حبذلا

. ةددحم هلآب حبذي :نأ ثاثلا

. امهنم ضعبلا عطق يفكيو ءيرملا و موقلحلا عطقي :نأ اعبار

، حبذلا ب هدي ةكرح دنع حوبذملا ىلع هللا مسا ركذي :نأ اسماخ



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

، هريغ هللا مسا عم ركذ نإف ، اطرش سيلو ابجاو ضعبلا هدع اذهو
. ةحيبذلا لحت مل

ركذي مل امم اولكأت (وال ىلا عت هلوق ةيمستلا طارتشا ىلع ليلدلا و
امب اآلةي رسف كلذ ةيطرش ري مل نمو ( قسفل هنإو هيلع هللا مسا
ام لكأ ميرحت ىلع لديو ، هيلع هللا مسا ريغ ركذو هللا ريغل لهأ
مرح امنإ ) ىلا عت هلوق اضيأ ىلا هللاعت مسا عم مسا هيلع ركذ
مسا ركذي مل نإو هللا..اآلةي)، ريغل هب لهأ امو مدلا و ةتيملا مكيلع

خالف.. اهلكأ زاوج يفف ، هريغ مسا وال ادمع اهيلع هللا

دجوت ال اهنامحلو دلب، لهأ دنع بلا غلا يه طورشلا هذه تناك نإو
ناك ، ةيعرشلا طورشلا هذهب بلا غلا يف ةاكذم يهو إال اهقاوسأ يف
موحل نم األلك زوجيف ، همكح بحصتسي يذلا لص وهاأل اذه
ثيدحب معال ، محل لك نع لا ؤس ىلإ ةجاح ريغ نم ، مهحئابذ
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل قاولا اموق نأ ) ةشئاع

مأالقفلا هيلع هللا مسا ركذأ يردن ال محللا ب انوتأي اموق نإ
يراخبلا هاور ( هولكو متنأ هيلع اومس

يف دجوي ام لك نأ هنم دافتسيو هللا:( همحر رجح نبا قلا
بارعأ هحبذ ام اذكو , ةحصلا ىلع لومحم نيملسملا قاوسأ

نبا مزج ريخ األ اذكو , ةيمستلا اوفرع مهنأ بلا ,ألنغلا نيملسملا
هنأ ىلع لمحيو لكؤي ملسملا هحبذ ام نأ هيف قفلا: هب ربلا دبع

خ نيبتي ىتح ريخلا إال ءيش لك يف هب نظي ال ملسملا ,ألن يمس
.( كلذ الف

طورشلا ريغب تحبذ اهنأ دلبلا يف موحللا ىلع بلا غلا ناك نإ امأو
نم هنأ ملسملا ملعي مل ،ام اهنم شيء لكأ لحي ،فال ةيعرشلا

. بلا ،معالبغلا ةيعرشلا طورشلا قفو يكُذ دق ناويح

يف ةيعرشلا طورشلا يعارت ال ةيبرغلا بلاالد رثكأ نأ مولعمو
تلوجت يتلا ةينواعتلا تايعمجلا داحتا ةنجل كلذ تأر دقو ، حبذلا

ب ناويحلا لتقت ، عناصملا ةماعو ، موحللا غبلا نأ تدافأو ، كانه
ال مهبلا غ نوحباذلا ،و هلآب هبقث ،وأ غامدلا ىلع برضلا ،بو قعصلا
يه ،ألناآلالت امسا ةحيبذلا ىلع نوركذي ال،وال صأ نيدب نونيدي
لكأي نأ ملسمل اذه،فاليلح نيبت دق .ذإو رشبلا سيلو حبذت يتلا

دق محللا لوكأم ناويح هردصم نأ ملع ،إالاذإ امحل مهقاوسأ نم
حئابذ يفف ،إوال ةمدقتملا ةيعرشلا طورشلا هتاكذ يف ترفوت

ا اضيأ كلذ يفو ، ناكم لك يف رفوتم ضوع هلل دمحلا و نيملسملا
. اضيأ ةعيرشلا هيف بغرت رمأ وهو ، رافكلا نع نيملسملا ب ءانغتس ال

( يلعلا دماح خيشلل ىوتف نم دافتسم )



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

حايلا باتكلا لهأ نأ ةبرجتلا و سحلا نم ملع يذلا بلا غلا نأ امبو
ا ةمرح وه لص األ نإف - ةيكذت ىلإ جاتحت يتلا - مهحئابذ نوكذي ال

ةتيملا عيبو ةتيملا مكح ةذخآ ألاهن اهعيب ةمرح اذكو اهنم أللك
اهتقو زوجيف اقعص ال احبذ حبذت اهنأ ملع نإ امأ ، مارح

... اهعيبو اهلكأ

تحت متي كلذ نأو اهتوم لبق حبذت مث قعصت اهنأ ملع نإ كلذكو
حلااال ضعب يف ملع امك ، اهب قوثوم ةملسم ةنجل ةباقر

. ملعأ ..وهللا ةصاخلا ت

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ناوخ اإل ةعامج ىلإ بستني نم ةسلا جم لحت له
؟ نيملسملا

لا:872 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

عم نيملسملا ناوخ اإل ركف نولمحي نم عم سولجلا زوجي له
أال نونظيو ركفلا اذه ةلمح نم مهنأ ملعا ينأ نوملعي ال مهنأ ملعلا

يل.؟ مهركف عيملت نولواحيو يء شب يل ةيارد

ولااليت نميأ وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

... لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يف لمحت جهنمك نيملسملا ناوخ اإل ةكرح نأ ىلع انقفتا نإو انإ
إالنأ ميقتسملا طارصلا ةداج نع ةفرحنمو ةعدتبم اراكفأ اهتايط
مهيف نأ ،ذإ ءاوس اهيلإ نيبستنملا و اهءاضعأ نأ ينعي ال كلذ
مهنمو لطابلا نم قحلا يردي ال يذلا لهاجلا مهيفو هيلع سبلملا
يعادلا رصملا مهنمو اركفو اجهنم مهفلا خيو امسا مهيلإ بستنملا

نع فلتخي فنص لك عم لماعتلا نأ كش ،وال المهل ضو مهتعدب ىلإ
اآلرخ. فنصلا عم لماعتلا

ب مهتوعدو مهعم سولجلا انم بولطم لهاجلا و هيلع سبلملا ف
ام نايبو مهل لطابلا نم قحلا نييبتو ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا

لوقلا ب كلذ نوكيو ، فارحناو ضالل نم اهيلإ نيبستنملا ةكرحلا يف
مهل ةيادهلا و ريخلا ةدارإ عم لب ةيبصعو جنشت نود ةمكحلا و نيللا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

. معنلا رمح نم كل ريخ ادحاو جرال هللاكب يدهي عفال،فألن

سلجي وال مهيلع ركني الء ؤهف مهتعدب ىلإ يعادلا مهنم ملا علا امأ
اَذِإَو ): ىلا عت اهل،قلا مهنيسحتو مهتعدبل مهعيقرت حلا مهعم
يِف اوُضوُخَي ىَّتَح ْمُهْنَع ْضِرْعَأَف اَنِتاَيآ يِف َنوُضوُخَي َنيِذَّلا َتْيَأَر
ِمْوَقْلا َعَم ىَرْكِّذلا َدْعَب ْدُعْقَت اَلَف ُناَطْيَّشلا َكَّنَيِسْنُي اَّمِإَو ِهِرْيَغ ٍثيِدَح

( َنيِمِلا َّظلا

هللا-: همحر – يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا قلا

نم ، قحلا فلا خي امب ملكتلا هللا: تايآ يف ضوخلا ب دارملا "
ضارع ،واإل اهلهأ حدمو ، اهيلإ ةوعدلا ،و ةلطابلا قملااالت نيسحت

،ً ال صأ هلوسر هللا رمأف ، هلهأ يفو ، هيف حدقلا ،و قحلا نع
:باإل ركذ امم ءيشب هللا تايآب ضوخي نم اوأر ،اذإ ًاعبت هتمأو

رارمتس ،واال لطابلا ب نيضئاخلا سلا جم روضح مدعو ، مهنع ضارع
ناك اذإف ، هريغ كالم يف ضوخلا و ثحبلا نوكي ىتح ، كلذ ىلع

. روكذملا يهنلا :زلا هريغ كالٍم يف

ريغ ناك : كلذ ريغ ناك نإو هب، ارومأم ناك : ةحلصم ناك نإف
، ثحبلا ىلع ثح : لطابلا ب ضوخلا مذ يفو هب، رومأم ،وال ديفم

. قحلا ب ةرظانملا ،و رظنلا و

ىلع مهعم تسلج نأب : يأ { ُناَطْيَّشلا َكَّنَيِسْنُي اَّمِإَو قلا:( مث
: ةلفغلا و نايسنلا هجو

ب نيضئاخلا لمشي ( َنيِمِلا َّظلا ِمْوَقْلا َعَم ىَرْكِّذلا َدْعَب ْدُعْقَت (َفال
سولجلا مرحي هنإف ، مرحمل لعاف ،وأ مرحمب ملكتم لكو ، لطابلا

و يهنلا اذه . هتلا زإ ىلع ردقي ال يذلا ، ركنملا روضح دنع روضحلا و
مهكراشي ناك نأب هللا ىوقت لمعتسي ملو ، مهعم سلج نمل ميرحتلا

نإف ، راكن اإل نعو ، مهنع تكسي ،وأ مرحملا لمعلا و لوقلا يف
رشلا نع مهاهنيو ، ريخلا ب مهرمأي ناك نأب ىلا هللاعت ىوقت لمعتسا
هفيفخت وأ رشلا لا وز كلذ ىلع بترتيف ، مهنم ردصي يذلا ،وكلاالم

َنيِذَّلا ىَلَع اَمَو ): قلا اذهلو ، مثإ ،وال جرح هيلع سيل اذهف ،
/ ماعن )األ َنوُقَّتَي ْمُهَّلَعَل ىَرْكِذ ْنِكَلَو ٍءْيَش ْنِم ْمِهِباَسِح ْنِم َنوُقَّتَي

69"أ.هـ.

. وهللاأملع

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ئفاطملا لا جر يف لمعلا زوجي له
)؟ ةيندملا ةياقولا )

لا:1070 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

له .. انخيش هللا مكايح .. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
هللا مكازج )؟و ةيندملا ةياقولا ) ئفاطملا لا جر يف لمعلا زوجي

. اريخ

ءايركز وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

سانلا نم ريثكو ، هروصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلا نأ مولعمف
دلب، لك يف حاهلا بسح ةفلتخم فاصوأب ةفيظولا هذه نوفّصوي

ةيموكح تسيل نادلبلا ضعب يف ةفيظولا هذه نأ مهضعب ركذيو لب
نادلبلا ضعب يفو .. ةصاخ تاسسؤمو تاكرش الاه وتت لب

هنع اهتفيظو ةقيقح كفنت ال شيجلا نم ءزج اهنأ ىلع اهنوفصوي
ةعيبط تناك اذإ لوقن كلذلو .. اهلهأ ومواالة نيناوقلا ةرصن نم
نادلبلا ضعب يف دوجوم وه امك كدلب يف لا جملا اذه يف لمعلا

واإل فاعس واإل ذاقن لااإل جم يف لمعلا و قئارحلا ءافطإ ىلع رصتقت
اذه لثم يف لمعلا ةمرح ىرن فال ثراوكلا و ثداوحلا يف ةناع
تاكرش عبتي وأ ةموكحلا عبتي زاهجلا اذه ناك ءاوس لا جملا

يف ةرصحنم هتفيظو ةقيقح تماد ام ةيموكح ريغ تاسسؤمو
ةيبناج ىرخأ تاروظحم هيف نكي ملو اهلا ثمأو االت جملا هذه
ةفيظولا هذه ةقيقح تناك نإو .. ةفيظولا هذه يلوتم ىلع طرتشت



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

األ هذه شويج ىلع انمكح وه اهيلع انمكحف شيجلا ك اهنأ كدلب يف
. ملعأ .وهللا ةرركتملا اناواتفو انتاباتك يف لصفم وهو ةمظن

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ

اهجوز ةيصعم ةجوزلل زوجي وله
يف نارقلا سيردتل جورخلا

؟ دجسملا

لا:447 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةيعرشلا ةنجللا يف يناوخإ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
هللا, مكددس

يف ثوكملا ب اهجوز اهرمأ يتلا و نآرقلا ةسردم ةجوزلل زوجي له
نآرقلا ميلعتب اهمازتلا ةجحب دجسملل جرختو هيصعت نأ , تيبلا

يه عيطتست ال يعوطت لمع اذه ناو كانه راغصلا واألفطلا ءاسنلل
!! هكرتت نأ

نم جورخلا نم اهعنمل بابس اهلاأل مدقي نأ جوزلا ىلع بجي لهو
مل اذإو , اهتيب يف سلجت نأ اهل لوقي نأ طقف يفكي !!مأ تيبلا

هيصعت نأ اعرش اهل قحي ( اهرظن يف ) ةعنقملا بابس اهلاأل مدقي
!! سيردتلل جرختو

كراب !! ةأرملا زوشن ليبق نم اذه نأ ,مأ اعرش اهل اذه حصي له
. مكيف هللا

راتبلا يمشاهلا : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

تابجاو مظعأ نمو هتجوز ىلع جوزلا قوقح نم نأ كش ال
رمأ عيطت نأ ةجوزلا ىلع بجيف ، ةعاطلا وه اهجوز هاجت ةجوزلا
ةعاط فال ةيصعمب اهرمأي مل -ام هرمأ اهبجعي مل نإو - اهجوز

... فورعملا ب ةعاطلا امنإ قلا خلا ةيصعم يف قولخمل

نع يذمرتلا ننس يفو " ءاسنلا ىلع نوماوق لا جرلا " ىلا عت قلا
و هيلع هللا ىلص اهلل لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر ةمامأ يبأ

ةأرماو عجري ىتح اآلقب دبعلا مهناذآ صالمهت زواجت ال "ثالةث ملس
وبأ "قلا نوهراكل مهو موق مامإو طخاس اهيلع اهجوزو تتاب

أ.هـ. هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه ىسيع

لمعب موقت ألاهن ةيصعمب رمأ اهيف سيل اهنع لوؤسملا ةلا وحلا
ناك ،اذل اهنع بونيو اهناكم دسي نأ اهريغل نكمي يعوطت يوعد
مدقي مل ولو اهجوز عيطتو اهتيب يف سلجت نأ ةجوزلا ىلع بجاولا
ذخأت اهنإف اهل اهجوز يهن مغر تجرخ ىتمو ، ةعنقملا تارربملا اهل

. اهجوز تيب ىلإ عجرت ىتح ةقفنلا يف اهقح طقسيو زشانلا مكح

يف مهتاجوز ىلع اوددشي أال جاوز األ حصنن لباقملا يف اننكلو
نم وهف اهنع لوؤسملا ةلا حلا لثم يف ةصاخ اياضقلا هذه لثم

" هملعو نارقلا ملعت نم مكريخ " ثيدحلا يفو ريخلا سانلا ميلعت
ثيدحلا يفو ءاسنلل نارقلا هتجوز ميلعتب رجا نيهلا نأ جوزلا لعلو

مل ام اذه ،" اهعنمي فال دجسملا ىلإ هتأرما مكدحأ تنذأتسا اذإ "
هلف هتجوزل حامسلا نم جوزلا عنمي يعرشو يقيقح رربم كانه نكي

. ملعأ ..وهللا كلذ يف قحلا لماك اهنيح

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

يف لمعي اهدلا و ةنيدتم تخأ نم جاوزلا مكح
؟ شيجلا

لا:449 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

وهو ريبك قوعم دجوي نكل اهنم جاوزلا ب بغرأ ةمزتلم تخأ كلا نه
نم جاوزلا يف اإلسالم مكح وه امف شيجلا يف لمعي اهدلا و نأ
طاب اهنيبو ينيب دقعلا نوكي لهو ؟؟ شيجلا يف اهدلا و لمعي تخأ

؟؟؟؟ نارقلا دقع دنع اهرمأ يلو أهن هانربتعا النإ

مهنم تسلو نيدهاجملا بحأ : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

فال شيجلا يف اهدلا و لمعي ةمزتلم تخأ نم كجاوزل ةبسنلا -ب
تخ األ هذه تناك اذإ هيلإ ابودنم نوكي دق لب هيف كيلع جرح
يتلا ةئيبلا نم اهل اذاقنإ اهنم كجاوز يفو ةيفاصلا ةديقعلا لمحت
رزو لمحي يذلا وهف شيجلا يف لمعي اهدلا و نوكو اهيف، شيعت
نأ ركذتو " ىرخأ رزو ةرزاو رزت "وال اهل فالعالةق يه امأو كلذ
هللا يضر ةبيبح مأ نينمؤملا مأ جوزت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
تقلا يف ةبرحلا سأر نايفس وبأ اهدلا و ناك تقو يف اهنع
اهمعو اهجوزو اهدلا وو اهنع هللا يضر ةيفص انمأ جوزتو نيملسملا

يف كيلع جرح ،فال نيملسملا لإلسالمو ءادع سانلا دشأ نم اوناك
نع اديعب وأالكد يبرت نأ ىلع كتردق ققحت ةرورض عم نكلو كلذ

... تخ األ هذه لهأ ةئيب



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

نايعأ رفكب لوقلا ىلعف اهيلو وه اهدلا و نوكو يلولا ةيضق امأ -
عامج إل حصت ال هتنبا ىلع والهتي نإف ةطرشلا و شيجلا دارفأ

تعطتسا نإف ؛ ةنمؤملا ىلع رفاكلا والةي ةحص مدع ىلع ءاهقفلا
كلذب كيلعف اهدج وأ اهمع وأ اهيخأك يلولا وه اهدلا و ريغ نوكي نأ

ام هريغ وأ سرعلل وأ دقعلل اهدلا و روضحب كجاوز ىلع جرح وال
. نيملسملا نم هريغ حاكنلا يلو ماد

نأب اهدشرت نأ كلف اهدلا و ريغ ايلو بلطت نأ كيلع رسعت نإو
مع وأ خأ نم مهيف قثت نمم نيملسملا اهبراقأ دحأ ىلإ اهرمأ لعجت

ثيحب دوهش دوجو عم لوبقو باجيإ هنيبو كنيب ثدحي دج وأ
أل اهرمأ ةبيبح مأ تلعج امك ؛ كحاكنل يعرشلا دقعلا وه اذه نوكي

تجوزت نيح اهتريشع نم ةشبحلا يف اهعم اوناك نمم ةباحصلا دح
يفاأل كلذ دعب كيلع جرح ال ،مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

هتيبثتو دقعلا ةباتك وأ ةهاجلا نم ىرخ األ ةيلكشلا ةيرهاظلا روم
. ملعأ ..وهللا اهدلا و كلذ يلوت ىلع رصأ ول اينوناق

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ نيدهاجملا سوالح لا ومأ ةقرسب ماق نم مكح

لا:882 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

ناك داهجلا اهيف رسحنا واآلن داهجلا ضر أ األرابن تناك نأ دعب
لا ومأ ةقرسب اوماق دق الء ؤهو نيدهاجملا عم صاخشأ كانه
ثيح اهدادرتساب نودهاجملا مهبلا ط امدنعو مهتحلسأ و نيدهاجملا

مهرارسأ فشك و نيدترملا ب نيدهاجملا اودده صاخش ؤهالءاأل نأ
..و صاخش ؤهالءاأل مكح امف مهتقح مال نع نودهاجملا فكي مل نإ

. اريخ هللا مكازج

دهاجم وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اوعقو دق مهنأ كش ال نيدهاجملا داتعو لا ومأ ةقرسب اوماق نيذلا
فحزلا نم رارفلا ىلإ اوعمج مهنأ ؛ذإ بونذلا نم رئابك يف كلذب

ىلعو ، مهمرج يف ديزي اذهو نيدهاجملا داتعو لا ومأ ةقرس
دودح هب ىدعتي وال مهبساني امب ؤهالء لا ثمأ بيدأت نيدهاجملا

األعفلا،إالنأ كلت لثم نع مهلا ثمأ عدتريو اوعدتري ىتح عرشلا
، انفلسأ امك رئابكلا باب يف لخدت امنإو ارفك دعت ال اهدحو مهتقرس
ملو اديدهت ماد ام نيدترملا ب نيدهاجملل مهديدهت اذكو

عفال. هوذفني

ةلتاقمب نيدهاجملا دض عفال نيدترملا عم نواعتلا ب اوماق نإ امأ
كلذب مهنإف مهنكامأ ىلع ودلاالةل مهنع وأاإلبالغ نيدهاجملا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

" لوقي هركذ ىلا وهللاعت نيدهاجملا ىلع نيدترملا دقواولا نونوكي
نيدترملا مكحك مهمكح حبصي هيلعو " مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو

. لتقلا و لا تقلا زاوجو ةدرلا و رفكلا يف

بالد رئاسو قارعلا يف نيدهاجملا هدابعل نكمي نأ هللا لأسن
. ...وهللاملع نيملسملا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ياشلا تاظفاح نم ةضفلا ب يلطملا مادختسا مكح
؟

لا:352 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

أل هضفب لخادلا نم ةيلطم تاظفاح يف ياشلا ظفح زوجي له
اريخ هللا مكازجو اذه ؟ هنكمم ةدم لوط أل انخاس ياشلا ءاقبإ لج

. هيواعم مكوخأ .. هتعاط يف مكرمع لا وطأ

هيواعم : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لضافلا يخأ

ةينآ يف برشلا و نعاأللك اهيف ىهني ثيداحأ ةدع يبنلا نع حص
اولكأت وال ةضفلا و بهذلا ةينآ يف اوبرشت "ال اهنم ةضفلا و بهذلا
قفتم ثيدحلا "و ةرخ يفاآل انلو ايندلا يف مهل اهنإف امهفاحص يف
بهذلا ةينآ يف برشلا و األلك ةمرح ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ، هيلع

ريغا سايق ىلإ ءاملعلا ريهامج بهذو ، ةقباسلا ثيداح لأل ةضفلا و
ةضفلا و بهذلا ةينآ لا معتسا ةمرحب اولا قف امهيلع برشلا و أللك

مهل اهنوك يهو ةلعلا ألن كلذو امهذاختا اذكو ناك لا معتسا يأ يف
امك - ءارقفلا بولقل رسك كلذ يف نأو - ةرخ يفاآل انلو ايندلا يف
بهذو ، امهريغ يف ةدوجوم اهنإف برشلا و يفاأللك ةدوجوم اهنأ

و األلك ىلع ةمرحلا يف راصتق اال ىلإ نيميثع نباو يناكوشلا
بهذم وه احجار هارن يذلا ،و ةيلص األ ةءاربلا ب اذخأ برشلا

ىلع روهمجلا قفاو مزح نبا نأ ىتح ) مهسايق ةحصل روهمجلا
.. ةضفلا و بهذلا نم عونصملل ةبسنلا اذهب ( مهبهذم



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ةلبانحلا ف كلذ يف ملعلا لهأ نيب خالف كانهف امهب يلطملا امأ
اآلرخ لوقلا و ةيفنحلا ،و اضيأ مرحم كلذ نأ ةيكلا ملا دنع لوقو
اإل ناك إالاذإ كلذ زاوج ىلع ةيعفاشلا زئاج،و كلذ نأ ةيكلا ملا دنع

مرحيف رانلا ىلع هضرع دعب هنم ةضف جارختسا نكمي يلطملا ءان
سايق ىلع ءانب رهاظ خالف هيف يلطملا ...ف ذئنيح هلا معتسا

نم اجورخ يلطملا مادختسا كرت طوح واأل عونصملا ىلع يلطملا
... ملعلا لهأ خالف

سيل اذهف ةيلخادلا ياشلا تاناخس جاجز نم هنع لأست ام نكلو
وه الء،لب يخلا و ةنيزلل لمعتسي يذلا ةضفلا طالء نم والوه ةضف

ةيجاجزلا حوطسلا اهب لقصت يتلا ةيعانصلا داوملا و تاجاحلا نم
ايارملا طالء وحنك ، ايارملا ةعانصل وأ ةرارحلا لمحتتل اهتيوقتل

نم دحأ اهلا معتسا ركني ملو مدقلا ذنم ةفورعم تناك يتلا
. ملعأ ..وهللا فلكتلا و اهيف ددشتلل يعاد فال كلذلو .. ملعلا لهأ

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ىنعم ؟:ام رشبلا الك رشب دمحم

لا:359 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

19 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

. خيش اي اركش ؟ رشبلا الك ارشب دمحم ناك فيك ، يبحاص ينلأس

gusam : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

الم الةوسلا صلا هيلع ادمحم نأ هلوقب كبحاص هدصقي يذلا ام
؟ رشبلا الك ارشب ناك

هنأو هللا نم هيلإ ىحوي لوسر هنأ رشبلا الك هنوكب هدصق ناك نإ
نم كلذ وحن ىلإ رشبلا ريخ هنأو تازجعملا ب اديؤم اموصعم ناك
هللا ىلص لوسرلا زيم ام اذهف ةماع ءايبن واأل ةصاخ انيبن صئاصخ

هرايتخاو هللا لضفب هلك كلذو رشبلا رئاس نع ملسو هيلع
.. ميلستلا متأو الة صلا لضفأ هيلع هيبنل هئافطصاو

ىلص دمحمف ةيلبجلا و ةيداعلا رشبلا لا وحأ رئاس تدصق نإ امأ
اهنم ءيش يف مهنيبو هنيب قرف ال اهيف رشبلا رئاسك ملسو هيلع هللا
مانيو هتجاح يضقيو برشن امك برشيو لكأن امك لكأي وهف
... بيغلا ملعي وال يكبيو نزحيو حرفيو ءاسنلا حكنيو بعتيو

هلإ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ "لق هيبنل ىلا عت قلا
ةدابعب كرشي وال احلا معالص لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف دحاو

امنأ يلإ يحوي مكلثم رشب انأ امنإ "لق رخآ عضوم يفو " ادحأ هبر



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

" هورفغتساو هيلإ اوميقتساف دحاو هلإ مكهلإ

قوف هعفرنف اولغن أال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم انفقومف
الم سلا هيلع ىسيع عم ىراصنلا تلعف امك هللااهب هامس يتلا هتبترم

ثيدحلا يفو ، هترصنو هتبحم يف رصقنو هقح يف وفجن ،وال
باطخلا نب رمع نع هدنسم يف دمحأ اإلمام هيوري يذلا حيحصلا
ىراصنلا ترطأ امك ينورطت قلا"ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انأ امنإف الم سلا هيلع ميرم نبا ىسيع

"..وهللاأملع.

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

؟ قارعلا يف ينسلا فقولا ناويد يف مكيأر وه ام



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

لا:895 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

20 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ريدق ءيش لك ىلع هنا نيرادلا يف مكزعي نأ لجو هللازع ل أسأ
ىلإ ةفاض باإل ةميدقلا دجاسملا نم ريثكلا هيف قارعلا نأ نوملعت امك
اهلعجي يتلا تاراقعلا و لا حملا ىلإ ةفاض باإل ةيكرشلا دقارملا

األ هذه ةراد إل ةمهملا هذه تدنسأ دقو ىلا عت هلل افقو اهباحصأ
خال كلذ ناك دقو ةينيدلا نوؤشلا و فاق األو ةرازو ىمسي ام فاقو
لهأ نم مهلج نيفظوم ىلع يوحت تناك دقو يثعبلا مكحلا ل
مادص توغاطلل تايكرشلا نم اريثك نوغوسي اوناك نيذلا و عدبلا

ءابطخلا ناك ثيح دجاسملا نع ونيل ؤسملا مه اوناكو نيسح
وأ ةنسلا يف ملكت نم لك ىلع ةيثعبلا قرفلا ىلإ ريراقتلا نوبتكي

مكحلا أدبو ماظنلا طقس امدنع كلذ دعب مث ، اهقيبطتل ىعس
ناك دقو ينسلا فقولا ناويد ىلإ همسا ريغت قارعلا يف يعيشلا
دعب مث هتادراو نونجيو ءارماس يف يركسعلا دقرملا ريدي
فقولا اذه معزتي ،اآلن ةعيشلا ديب دقرملا حبصأ تاريجفتلا
تاوق ىلع فرشاو سسأ دقو يئارماسلا روفغلا دبع دمحا وعدملا
ارارم اعدو نيدهاجملا براحو دادغبب ةيمظع األ ةقطنم يف ةوحصلا

.. ضفاورلا عم ةحلا صملل اراركتو

له هللا نيد ةبراحم يف يزخملا خيراتلا اذه دعب مكل يلا ؤسف
ع مهل سيل نيفظوم اهيف نأ املع ةيتوغاط ةمظنم فقولا اذه ربتعت

رادصإو نينطاوملا الت ماعم ريستل امنإو عوضوملا اذهب الةق
. اريخ هللا مكازجو ديعلا هالل ةبقارمو الة صلا تيقاوم

يقارعلا رمع يبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

دعب: اّمأ هللاّمث لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ضعبو سرادمو دجاسم ةياعرل ميقأ ناويد يقارعلا ينسلا فقولا
األ ةرازو ةباثمب وهو , ةعامجلا و ةنسلا ألله ةيعرشلا تاعماجلا

اإلسالةيم. نادلبلا ةيقب يف فاقو

)-ال يئارماسلا روفغلا دبع دمحأ ) براحملا ملا ظلا هيلع سأرت دقو
ةعامجلا و ةنسلا ألله ِهبرحِب اذه هللا ودع رهتشا دقو هللا- هقفو

لب , ةدترملا يكلا ملا ةموكح ناعأو , نيدتعملا ناكيرم األ رصان دقف
دقو ، دادغب قطانم ضعب يف ةدرلا تاوحصل نيسسؤملا نم ناك

هللا- مهلتاق – قلخلا رارِش هيف عمجَي يناطيش بزح ارخؤم سسأ
نم نيملسملا حيرُي هللانأ لا سن براحم توغاط اذه هللا ودعف اذل

هركمو هرش

نإ اصوصخ ةيتوغاط ةسسؤم هنأ فالقيلا ينسلا فقولا نع امأ
نإف ؛ اهيف نيلماعلا لك ريفكت اذهاإلطالق ىلع بتري نأ كلذب دصق

, ذاتس ,واأل ملعملا ,و بساحملا هيفو , نذؤملا ,و دجسملا مامإ هيف:
ضعب نإ لب مهبيسح وهللا ريخ ىلع مهبسحن نمم .. مهريغو

هيف نوري امل ًاديدش ًاضغب ( دمحأ ) نوضغبُي ينسلا فقولا يفظوم
نيلماعلا يف ليصفتلا نم .فالدب نيملسملا لا ألوم ةقرسو ربكَت نم

.. ىرخ األ نادلبلا يف فاقوأ ةرازو يأ نأش اهنأش ةسسؤملا هذه يف
. ملعأ وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
نيدلا رصان خيشلا

يدادغبلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ روص اهيف عئاضب عيبي عقوم ميمصت مكح

لا:353 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

20 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

لمع ،انأأ بيبحلا انخيش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
داوم عيبت ةديسل عقوم ميمصت يلع ضرع ، بيولا عقاومل ممصمك
تاذ روصب قوزم وه ام عئاضبلا هذه نمض نم ناكو لزنملا نيزتل
هنكلو عئاضبلا كلت عضوب موقأ ال نأ يلع ضرعف تضفرف حاورأ
؟ عقوملا اذه ميمصت يل زوجي لهف . هسفنب اهعضوب موقي فوس

AbdAllah: لئاسلا

***

: باوجلا

كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
... كيف هللا

ا تاوذ ةئيه ىلع روص امو ليثامتلا يوحت ةعاضبلا نأ تدصق نإ
يف لخدي وهو قافتاب مارح هعيبو هميرحت ىلع عمجم اذهف حاور أل

ثيدحلا يف الم سلا هيلع يبنلا اهنع ىهن يتلا مانص األ عيب ةمرح
مهب اوموقي عقوم ميمصتب ولو مهل كتنواعمف هيلعو هيلع قفتملا
ةناع اإل باب يف لخدي ؛ كلت ةمرحملا مهتعاضبل هقيرط نع ةياعدلا
اَلَو ): ىلا عت هلوقل مارح مارحلا ىلع ةنواعملا و ناودعلا اإلمثو ىلع

( ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا ىَلَع اوُنَواَعَت
لوق وهو حيحصلا ىلع مرحم عقوملا اذهل كميمصت نوكي هيلعو
عقوملا اذه لثم ميمصت كل زوجي ال هنأ الةص ...فخلا ءاملعلا ريهامج
مهتعاضبل جيورتلل همادختساب نوموقيس مهنأ دكأتم كنأ امب مهل

هللا. كقفو ... هنم اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو ، ةمرحملا

: ةيعرشلا ةنجللا وضع ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

ةعطق عيب لوح قارعلا نم لا سؤس
الح؟

لا:951 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

20 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

كبحن اعيمج ..انأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ..سلا ميركلا انخيش
هللا.. يف

يعرش باوج ديريو هب رمت حةلا نع لا سأ نأ ينفلك ةوخ أدحاإل
. اريخ هللا مكازج يفاش

ب(س)واأل هل زمرنس الح سلا ةعطقب ظفتحي يذلا :األخ هظح مال
الحب(ص).. سلا ةعطق بحاص خاآلرخ

لا... ؤسلا

الح سلا ةعطق هبحاص أذخ لقتعا سالحامل ةعطق هدنع األخ(ص)
نم األخ(ص) جرخي نأ ىلإ ةنامأ لألخ(س) اهاطعأو هلهأ نم

باألخ(س) ىقتلا و لقتعملا نم األخ(س) جرخ نيماع دعب لقتعملا
اهذخآس هل قفلا هدنع ةوخ أدحاإل اهكرت هدنع ةنامأ هل ناب هربخ أ

األخ لقتع أ مايأ دعب هللا.. ءاش نإ يعضو بتر أ موي مك دعب كنم
األ جرخ رخآ ماع دعب دنعاألخ(س) الح سلا يقبو ىرخأ ةرم (ص)
األخ جورخب هربخ باألخ(س)وأ رخآ خأ ىقتلا لقتعملا نم خ(ص)
الزتلا ةنام بأناأل هربخا اذإ قفلااألخ(س) لقتعملا نم (ص)

(س) ىلإ ربخ يأ لصي مل نيحلا كلذ نمو اهذخأي يتأيلف يدنع
نكل اإلسالةيم قارعلا ةلود يف نيدهاجم اعيمج ةوخ نأاإل املع

.. ةعامجلل عبتي وال يصخش سالح الحوه سلا ةعطق



داهجلا و ديحوتلا (58)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

هظحل يأبو دراطم هنوك جرح هعضو نماألخ(س) لااآلن ؤسلا
نما هعنمي يذلا اآلرخ ببسلا و تيبلا شتفيو لقتعي وأ هتيب مهادي
اذهب اآلن ةحاسلا يف هلا عف ريغ ةنام األ ةعطقلا نأ وه هب ظافتح إل
نزخلا اذهو ينم األ عضولا ببسب قوسلا ب لزني اهرعس ادبو تقولا

نأ يل قحي له األخ(س) لوقي اريثك رعسلا ب لوزنلل اهضرعيس
همدختسا هيلعاف رثكأ سالاح اهنمثب يرتشاو اهعيبأ نأك اهب فرصتأ

وال يصخش وه ةنام الحاأل سلا نأ املع ؟؟ ةعامجلل يداهجلا لمعلل
ةبوعص ةظح عممال هب فرصتي نأ هل قحي ال ناك اذإ ةعامجلل عبتي
اذكه لثمل يعرشلا لحلا وه امف مولعم ريغ تقو ىلإ هب ظافتح اال

..انإ نيدفارلا بالد نم مكناوخإ .. اريخ هللا مكازج انوتفأ ؟؟ حهلا
هللا.. يف مكبحن

قارعلا نم : لئاسلا

***

: باوجلا

.. دعبو لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

هناذئتسا ىلإ ليبس وال ىفتخا الح)دق (سلا بحاص ماداألخ امف
ىلع ارطخ ةنام األ هذه ءاقبإ يف ناكو ، هتنامأ يف فرصتلا يف
يف نيدهاجملل اهتدئاف نأ نم لئاسلا حرش امك واألرم اهيلع نمتؤملا
نأ نمتؤملا ىلع اجرح ىرن ،فال لزني اهرعسو تّلق دق تقولا اذه
هنماإل ديفتسي عفنأ ائيش سالاحوأ هنم دبال يرتشيو الح) (سلا عيبي

اهنمتؤملو ةنام لأل حصني كلذب ؟ألهن يداهجلا لمعلا يف ةوخ
ماتي لااأل ومأ يف رجاتي يذلا ك وهو ، لضف واأل اهلاألعفن راتخيو
كلذب دصق نإ كش ،وال هديزيو هل هيمنيل هريجأ مبلا وأ مهل اهيمنيل

الحإال سلا اذه عابي ال نأ طرشي نكلو .. روجأم هنأ هللا ةاضرم
وأ ماوعلل عابي نأ امأ , ةمولعم ةيارو يقن جهنم بحاص دهاجمل
هئايلو أل وأ دترملا ماظنلل ةياهنلا يف هلصويس امإ اذهف مهريغل
ةداجلا نع ةفرحنملا تاعامجلا ضعبل وأ ضفاورلل وأ نييبيلصلا

الح- سلا بحاص - يفتخملا لألخ ناك اذإو . لحي ال هلك كلذو
ىطعُي نأ هحصننف ؛ نَمتؤملا هفرعي نيدهاجملا نم اقباس ال وؤسم

ركذ امك ةعامجلا سفن يف األخ نأو ةصاخ لوؤسملا اذهل الح) (سلا
قارعلا يف نيدهاجملا هدابع رصني نأ ىلا هللاعت لأسن . لئاسلا

. ناكم لك يفو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
نيدلا رصان خيشلا

يدادغبلا



داهجلا و ديحوتلا (59)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (60)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

رشع ةثلا لاث ةعومجملا سرهف

؟ تنرتنا ةطحم هيدل نم مكح ام 
نأ لا تقلا هتعاطتسا هيف باشل زوجي له 

؟ اإلعاليم داهجلل بوساحلا فلخ سلجي
؟ ملعتلا ةياغل ةيحللا قلح زوجي له 

ملعلا بلطل داهجلا ةحاس ةرداغم يل زوجي له 
؟ نيدهاجملا نم نذإب

؟ اسلمأ هلعجت رعشلا ىلع ةدام عضو مكح ام 
؟ يرجهلا ماعلا لولحب لا فتح اإل مكح ام 

نمم ةيدف ليصحتل ىوعد عفر مكح ام 
؟ يلع ىرتفاو ينمهتا

دنع فئاظولا التو ماعملا ضعب لوح ةلئسأ 
؟ نيدهاجملا يف نعطي نم مكح نعو رافكلا

هيذؤيو ناسن اإل سبلي نجلا نأ ىلع ليلدلا ام 
؟

هتينارصن ىلع الزيلا اهجوزو تملسأ ةأرما 
؟ لعفت اذام

هعم بكرت نأ ةرج األ ةرايس قئاسل زوجي له 
؟ اهدحول ةأرملا

وأ ةحصلا ريزوك لمعي نم مكح نع لا ؤس 
؟ ةيتوغاط ةموكح يف ميلعتلا

؟ هيدلا و ديحو داهج مكح ام 
؟ ةدرلا لهأ وناكانم نإ يبراقأ لصأ له 

ملعتيل براحم شيج يف طرخنا نم مكح 
؟ ةيركسعلا مولعلا

اهعيب مكحو ةدروتسملا موحللا نم األلك مكح 
؟

اإل ةعامج ىلإ بستني نم ةسلا جم لحت له 
؟ نيملسملا ناوخ

ةياقولا ) ئفاطملا لا جر يف لمعلا زوجي له 
)؟ ةيندملا

جورخلا و اهجوز ةيصعم ةجوزلل زوجي له 
؟ دجسملا يف نارقلا سيردتل

يف لمعي اهدلا و ةنيدتم تخأ نم جاوزلا مكح 
؟ شيجلا

نيدهاجملا سوالح لا ومأ ةقرسب ماق نم مكح 
؟

تاظفاح نم ةضفلا ب يلطملا مادختسا مكح 



داهجلا و ديحوتلا (61)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةثلا ثلا ةعومجملا

؟ ياشلا
؟ رشبلا الك رشب دمحم : ىنعم ام 

يف ينسلا فقولا ناويد يف مكيأر وه ام 
؟ قارعلا

؟ روص اهيف عئاضب عيبي عقوم ميمصت مكح 
سالح؟ ةعطق عيب لوح قارعلا نم لا ؤس 


